
 

 

      11.10.18 

Referat SFO-forældrerådsmøde 10. oktober 2018 kl. 19-21 

 

Tilstede: Karen Kjær Larsen, Stinne Nygaard Løvind, Maja Vibe Hammer, Anette (pædagog i 
Asken), Nanna (pædagog i Bøgen), Kirsten (Pædagogisk leder) 

Afbud: Sanne Friis Christensen, Heidi Darre 

 

Referent: Nanna 

 

1. Præsentationsrunde   
 

2. Nyt fra ledelsen: 
Status på RULL projektet og på ny struktur i SFO 

Skolen har fået 19 millioner til at bygge om for. Der har været en længere proces, hvor der er 
afdækket, hvad vores behov for lokaler er i forbindelse med, at klubben skal ind på skolen og 
vi mangler klasselokaler. Nu er vi så langt, at projektet er sendt til licitation, og vi afventer 
næste skridt.   

12`erns lokaler (klublokalerne på skolen) bliver en del af SFO`ens nye struktur/lok.  

Vi skal i gang med at lave en ny SFO-struktur. Vi er i gang med en proces, hvor vi diskuterer 
værdier og struktur samt ledelse af denne. Spændene! Vi er ikke nået til at have taget nogle 
beslutninger. Lige nu forholder vi os åbent for ideer og ser på de mange muligheder. Vi kigger 
på børnene i vores SFO, og er enige om at det vigtigste er hvordan vi skaber det bedste 
børneliv - med en høj indmeldelsesprocent. Senere tager vi de store beslutninger.  

 

I dag har vi på skolen uddelt en helt ny inklusions folder: ”Inklusion og fællesskaber på 
Gammelgårdsskolen”. 

 

3. Nyt fra de 3 SFO-afdelinger: 
Birken: Tradition med æbleuge. Toiletkampagne – renere toiletter på skolen. 2 nye 
studerende efter efterårsferien 



 

 

Asken: Fokus på Renere toiletter gennem leg og oplysning. Cirkus ved den studerende. Basket 
på 1 årgang opstarter efter efterårsferien. Ny studerende efter ferien. Vi oplever at vi er 
lykkedes med vores mål om at alle nye 0. klasse børn skal føle sig trygge og skal trives i vores 
SFO  

Bøgen: Mål: at de nye 3. Klasserne føler sig godt taget imod samt at de er aktive og deltagende 
i vores værksteder og andre tilbud. Vi er opmærksomme på at beholde vores 4. klasser i 
Bøgens klub/SFO-tilbud. Via projekt Børnerådsvalg arbejder vi med demokrati og 
medbestemmelse. Toiletkampagne. Barsel: Michael Riis. Jobskifte: Lenny (klub) og Siri (klub). 
Nyansat: Michael (klub)  

 

 

4. Afklaring af roller og opgaver i SFO-forældrerådet 
a. Læs: ”Vejledning i arbejdet i SFO-forældreråd i Århus kommune” (tidl. mail fra Kirsten).  

b. Underskrivelse af tavshedspligterklæring 

c. Fordeling af roller i SFO-forældrerådet (næste møde pga. fravær) 

 

5. Mødetidspunkter for kommende møder 
Forslag: Vi holder fremover vores møder på onsdage. Tidspunktet bliver kl. 19-21 

 

 

Næste gang vi mødes:  

Forældre: ”Hvad er det vi hver især brænder for at arbejde med?  

Pædagoger: Hvad er det vi gerne vil have input til?  

 

OBS 2 invitationer til SFO-forældrerådet: 

Oplæg om Arbejdet med ”Rammer og mål - og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus kommune”. 
Med et forældreperspektiv. 

Grøndalsvej: D. 30. okt. Kl. 18.30-21.  

Invitation vedlagt – besked hvis det har interesse til Kirsten senest tirsdag d. 23.10.18. 

Oplæg ved Helle Jensen vedr. Relations kompetencer.  



 

 

For skolens personale, hvor bestyrelsen og SFO-forældrerådet denne aften er inviteret.  

Gammelgårdsskolen: D. 23. okt. kl. 17-19 i Aulaen.  

 

6. Ønsker om indhold for kommende diskussioner 
(næste møde)  

 

- Pædagogik ”Skal alt være frivilligt” 
- Åben hus arrangement fungerede ikke så godt: Savnede mere tydelighed (Maja) 
- Opstart af SFO før skolestart 
- Fordeling af roller i SFO-forældrerådet 

Læs også pkt. 5 

 

 

På gensyn ved næste møde onsdag d. 5. december kl. 19-21 

 

 


